Region Hovedstaden

Jo ældre
vi bliver, kroniske
jo mere stiger omkostningerne
Så meget
koster
sygdomme
Fordeling af omkostninger blandt region og kommuner

Kroniske sygdomme presser kommunernes budgetter

Bornholm

En undersøgelse i 14 kommuner i Region Hovedstaden viser,
at kroniske sygdomme ikke bare begrænser friheden for den enkelte,
men også bidrager til store økonomiske udgifter i de enkelte kommuner.
Bedre forebyggelse kan have positiv betydning for den enkeltes
livskvalitet – og være med til at sænke udgifterne på kommunernes
pressede budgetter. I alt 933.997 personer indgår i undersøgelsen.
Det svarer til 68 % af alle borgere over 18 år i Region Hovedstaden.

Helsingør

Det koster de kroniske sygdomme
•
•
•
•
•

Hjertesygdom: 51.900 kroner om året
Diabetes: 35.800 kroner om året
KOL: 50.700 kroner om året
Demens 335.500 kroner om året
Udgifterne stiger markant, hvis borgeren har andre
samtidige sygdomme.

Tallene er gennemsnit pr. person om året og omfatter
alene kommunernes udgifter til sundheds- og omsorgsydelser,
dvs. ikke hospitalernes udgifter eller kommunal medfinansiering.
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Hørsholm

Rudersdal

Frederikssund

Flere tal og fakta
• Omkring hver 10. borger i de 14 kommuner lever med enten
hjertesygdom, diabetes, KOL eller demens
• Behovet for pleje og omsorg i kommunerne og behandling
på hospitalerne stiger meget, jo ældre vi bliver. Derfor vokser
udgifterne til dette markant fra omkring 65 års alderen.
• I de 14 kommuner er 20 pct. af befolkningen
over 65 år og har hospitals- og kommunaludgifter for
lidt under 80.000 kroner pr. person.
Det svarer til 22 mia. kroner for hele regionen.
• Til sammenligning har de resterende 80 procent udgifter
for et næsten tilsvarende beløb.
• De store udgifter skyldes først og fremmest, at mange
borgere lever med kroniske sygdomme som demens,
KOL, diabetes eller hjertesygdomme – og mange af
dem har flere samtidige sygdomme.
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Jo ældre vi bliver, jo mere stiger omkostningerne
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Region Hovedstaden

Omkostningerne stiger, når vi har flere sygdomme på én gang
Totale omkostninger i region og kommuner

Kroner per person om året

250.000
224500

227600

218200

196200

200.000
154900

150.000
117400

123900

114000

100.000

Totale omkostninger vil sige…
- Kommunale ydelser
- Overførselsindkomst
- Sygehusaktivitet
- Sygesikringsydelser
- Medicin
- Kommunal medfinansiering
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Omkostninger sygdom + andre samtidige sygdomme

Standardisering på køn og alder til populationen af borgere i Region Hovedstaden, som lever med mindst én kronisk sygdom.
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- Hjemmehjælp og
hjemmesygepleje
- Ophold på plejehjem,
midlertidige pladser
og botilbud
- Træning og rehabilitering
- Brug af hjælpemidler

15100

12700

0
Hjertesygdom

Diabetes

Omkostninger sygdom alene

KOL

Demens

Omkostninger sygdom + andre samtidige sygdomme

Standardisering på køn og alder til populationen af borgere i Region Hovedstaden, som lever med mindst én kronisk sygdom.

